
Horosedly a Vacovice
se potkaly 

na půli cesty

Bylo to symbolické setkání. Lidé ze
dvou sousedních obcí Horosedly a Va-
covice, mezi kterými prochází po-
myslná hranice okresů Prachatice 
a Strakonice, se sešli na katastrální
hranici. Poseděli, popovídali, popili 
a někteří i potancovali. Vedle součas-
ných obyvatel obou obcí se sešla 
i řada rodáků, kteří žijí mimo. Během
dne vystoupily se svým pěveckým 
a tanečním číslem děti z vacovské zák-
ladní školy. Zahrála skupina Šuma-
váci, představil se kouzelník a šermíři
ze Strakonic.

Podle Lukse se akce odehrála nad
očekávání dobře. „Přišlo hodně rodá-
ků a došlo na setkání lidí, kteří se
nepotkali léta. Kolem třetí hodiny tam
bylo více než 300 návštěvníků,“ uvedl
hlavní organizátor Vladimír Luks 
s tím, že jediné, co úplně nevyšlo, bylo
počasí. „Večer už byla pořádná zima,
takže většina lidí odešla do tepla,“ do-
plnil Luks, který bydlí v Horosedlech. 
Nápad na uspořádání akce byl podle
něj společný. „Seděli jsme s vacovi-
ckými u piva na našich vepřových ho-
dech. Do té doby jsme jezdili my 
k nim, nebo oni k nám,“ dopl-
ňuje. Slovo dalo slovo a nápad byl na
světě. „Aby to měly obě strany
podobně daleko a setkaly se na půli
cesty.“ Původně mělo jít o opéká-
ní buřtů a vypití několika piv,
nakonec se ale akce rozrostla. „Chtě-
li jsme se prostě o naší myšlenku
podělit s co největším počtem rodáků
a přátel. A s vacovickými určitě něco
společně uspořádáme,“ plánuje Luks,
který v současné době žije ve Čkyni.         

(pp)
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Upozornění
Upozorňujeme občany, že poplatek za svoz komunál-

ního odpadu, poplatek ze psa a poplatek z ubytovací ka-
pacity je splatný do 30. 6. 2016!                                  (OÚ)

Výzva
Žádáme občany, aby do kontejnerů na biologický odpad

neodkládali ostatní odpady, které tam nepatří! (OÚ)

Výzva
Žádáme občany, aby do zelených popelnic na oleje

nevhazovali nic jiného než potravinářské oleje 
a tuky v uzavřených nádobách!                                 (OÚ)

Starosta Vacovic Jiří Kabát s Vladimírem Luksem z Horosedel                Foto: PP

Akce se zúčastnily zhruba tři stovky lidí                                              Foto: V. Hošek
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Zastupitelstvo obce Čkyně 
dne 4. 4. 2016

schválilo:
– doplnění programu: jako bod 11) půjčka z FRB, rozpočtové opatření č. 1
– na akci Onšovice potok připravit minimálně dvě nabídky na projekt ve formě na stavební povolení včetně rozpočtu fi-
nančních nákladů na obě varianty řešení dle studie
– opravu smlouvy pro TJ Sokol, v odstavci I. bod 4a je doplněn o větu „S výjimkou pořízení neinvestičního majetku, který
bude využit jako sportovní nářadí a náčiní“
– čtyři nové žádosti o příspěvky na rok 2016, jejich výši a k jednotlivým příspěvkům smlouvy 
– záměr na prodej části pozemku pro pana Miroslava Šochmana, Onšovice 68 č. parc. 1050/1 o výměře cca 42 m2 v k.ú.
Onšovice u Čkyně
– prodej části pozemku paní Ivě Košatkové, Čkyně 115 č. parc. 1184 o výměře cca 11 m2 v k.ú. Čkyně
– prodej části pozemku panu Václavu Urbánkovi, K. Weise 398, 385 01 Vimperk č. parc. 1184 o výměře cca 27 m2 v k.ú.
Čkyně  
– záměr na pronájem nebytových prostor pro paní Marcelu Mánkovou, Dolany 35 v č.p. 97 v prostorách bývalé čistírny
– návrh řešení a vyhotovení prováděcího projektu včetně rozpočtu na řešení WC v KD, po předložení nabídky může
starosta přímo zadat vypracování
– zadání zakázky na Opravy místních komunikací Čkyně – 1. etapa - firmě STRABAG a.s., Písek s nabídkovou cenou
1.938.450,81 Kč s DPH
– zadání zakázky na Opravu hospodářského objektu Čkyně 2, SO 01 Oprava stavební části - firmě Stavoj Čkyně s.r.o.,
Čkyně s nabídkovou cenou 2.299.407,17 Kč s DPH
– rozpočtové opatření č. 1/2016
– účast na projektu cyklostezky Vimperk – Lčovice

přidělilo:
– byt v č.p. 163 v pořadí: 1)Jiří Stejskal, Čkyně 125, 2) Josef Zíka, Spůle , 3) Benedikt Šuba, Čkyně 163

vzalo na vědomí:
– Rozpočet DSO Věnec na rok 2016
– informace starosty, že od HZS Jihočeského kraje dostane SDH Čkyně hasičský automobil

Vítání občánků 23. 4. 2016 – na fotografii zleva: Lucie a Jiří Chrstošovi se syny Jiřím a Matyášem, Marta Novotná 
a Pavel Šišlák s dcerou Miriam, Katarína Vozárová a Martin Narovec se synem Lukášem, Lucie a Jan Vrbovi s dcerou Leon-
týnou, Vlasta a Zdeněk Martanovi se synem Antonínem.                                                                                                    Foto: D. Havlík



Vzpomínka na konec
války

Je to už dlouho, kdy 6. května 1945
přijeli do Čkyně američtí vojáci. Pro
čkyňské obyvatelstvo skončila válka.
Po těch 71 letech zahájil vzpomínkové
setkání před pomníkem smíšený sbor
pod vedením Mgr. Jaroslava Fafejty,
když zapěl českou hymnu. Při slavnos-
tním projevu řekl pak podplukovník
Ing. Vojtěch Plesník, předseda Kra-
jského odboru Sdružení válečných
veteránů České republiky, že bychom
si měli tyto dny každoročně připomí-
nat. Nejen to, můžeme kdykoliv
položit k pomníku kytičku jako vzpo-
mínku na ty, kteří v té strašné II. svě-
tové válce ztratili svoje životy. Ve
Čkyni to byl štábní strážmistr Václav
Chlada, smrtelně zraněný den před
příjezdem Američanů. Jeho čin  vy-
zdvihl Petr Martan, představitel Ko-
munity pro duchovní rozvoj, o.p.s., 
a zastupitel obce. Vzpomínalo se i na
mnoho padlých vojáků, našich dáv-
ných spoluobčanů v I. světové válce.
Jejich pomníky a pomníčky jsou téměř
v každé obci.  Slavnostní řeč pronesl
také místostarosta Jaromír Kainc,
který položil spolu se zástupci váleč-
ných veteránů k pomníku věnce. 

Asi padesát občanů se po krátkém,
ale důstojném aktu rozešlo. Někteří se
podívali do útrob památníku a mnozí
zamířili do hasičské klubovny, kde
bylo připravené pohoštění. Ti, kteří se
těšili na historický konvoj válečných
vozidel, byli zklamáni. Lidé převlečení
za americké vojáky, kteří ty stroje řídí,
si prý účtovali značné peníze. A ještě
poznámka na závěr – za veterány byl
v parádním vojenském stejnokroji 
i major Zdeněk Kolář v záloze, čkyň-
ský podnikatel, kterému to opravdu
slušelo.

text J. Lávička, 
foto B. Kubálek
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Devadesátiletá Ludmila Novotná vzpomíná na čkyňské Židy, 
kteří zahynuli v koncentračním táboře

Ludmila Novotná se narodila v roce 1925. Když Čkyni v květnu roku 1945 
osvobodili Američané, bylo jí 19 let. „Byla to veselá doba. Vzpomínám na hezké
kluky v uniformách se zlatými hvězdami na výložkách. Holkám se tehdy líbili,“
vypráví. Této době předcházelo šest let druhého celosvětového konfliktu, během
kterého zahynuly v koncentračních táborech miliony Židů. Ve Čkyni se to týkalo
11 lidí židovského vyznání a 3 vimperských. Ti tři se po záboru Sudet přestěhovali
do synagogy ke Španingerům. Ostatní bydleli v domě Ledererů, kde teď sídlí firma Jarokai, a v domě, kde bydlí nyní
Trenkovi. Na většinu z nich si Ludmila Novotná dobře pamatuje. S Věrou Kohnovou, která se svým otcem a sourozenci
Ottou, Ellou a Vilémem zemřela v plynové komoře v Osvětimi v září 1943, se znala nejlépe. Když Věru zplynovali, bylo jí
20 let. „Do dneška ji vidím před sebou. Byla to moc hodná a hezká holka. Měla zvláštně vystouplé žíly na krku,“ vzpomíná.
Chodily si spolu hrát a povídat na hřiště, které bývalo tam, kde je dnes autobusové nádraží.  Její otec, pan Kohn, měl malou
živnost, prodával v domě u Ledererů (u Kainců) tzv. stávkové a trikotové zboží a byl hauzírník. Jezdil (hauzíroval) po
vsích a obchodoval s peřím, kůžemi a jinými drobnými věcmi. „Věra měla hrozný osud, zahynout v plynové komoře, hrůza,“
zadrhne se jí hlas. Věra Kohnová musela nosit podle tehdejšího policejního nařízení židovskou hvězdu s nápisem Jude,
nařízení vyšlo 1. září 1941, podle říšských zákonů musely nosit hvězdu i děti, které dovršily 6 let. Věra, stejně jako všichni
ostatní Židé, byla zbavena práce, vzdělání a veškerých práv. Nesměli například chodit po chodníku, navštěvovat divadelní
a filmová představení, chodit mohli jen k židovským doktorům. Ludmila Novotná pracovala v Jednotném zemědělském
družstvu ve Čkyni, poté v Dřevostroji. Vdala se a narodily se jí tři děti, které vychovávala sama, protože její manžel zemřel
velice mladý.                                                                                                                                                                                                    (pp)

Matýsek už zase zlobí
Rádi bychom touto cestou poděko-

vali všem, kteří drželi palce našemu
Matějovi v nejtěžší chvíli. Nečekali
jsme takovou vlnu přízně a solidarity,
velice si vážíme každého slůvka pod-
pory, každé SMS či zavolání. Matýska
v nemocnici velmi potěšila přáníčka
od spolužáků i kamarádů z družiny.
Od nás – rodičů patří největší poděko-
vání učitelkám Zahradníkové a Zdeň-
kové, které bez váhání zasáhly při
nehodě našeho syna, a hlavně díky
nim může Matýsek opět zlobit. 

Děkujeme! Iveta a Jan Vojtíškovi
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Ze života ve Čkyni v letech 1918 – 1939
Dvanáctý díl historického seriálu o Čkyni.

Po skončení I. světové války a vzniku samostatného Československa  nepřestaly velké potíže se zásobováním. Nebyly
potraviny, petrolej, šatstvo, látky a topivo. V srpnu 1920 se usneslo obecní zastupitelstvo zaslat protest ministerstvu zá-
sobování. Připojily se i okolní vesnice. Bylo mnoho nemocných a kojenců, kteří strádali špatnou výživou.

V červnu 1920 bylo v sále hostince u Králíčků ubytováno 85 vojáků, kteří se zde zdrželi až do února 1924, kdy odešli
do Vimperka. 

V červnu 1921 se ve Čkyni poprvé rozsvítily elektrické žárovky. 
V roce 1924 bylo v létě sychravé a deštivé počasí, neurodilo se ovoce, brambory na polích hnily, obilí vzrůstalo 

a zčernalo a do stodol se sváželo mokré. 
V roce 1925 byl zkolaudován Hasičský dům ve Čkyni. Byla tam jedna místnost pro obecní úřad, druhá pro obecní

knihovnu a čítárnu a zasedací síň byla zpřístupněna všem spolkům bezplatně.
V červenci roku 1929 byla obec postižena velkým krupobitím, které zničilo úrodu obilí, rozbilo mnoho oken a poškodilo

mnohé střechy. V okolí byly nejvíc poničené Dolany, Horosedly a Předenice. V srpnu téhož roku řádilo další krupobití,
které zničilo na polích brambory a ovsy. 

V květnu roku 1932 se následkem velkých dešťů rozvodnila Volyňka, která vystoupila z břehů a zatopila okolí. Majitelé
domků u mostu měli ve světnicích vodu až do výše 30 cm. Hasiči měli velkou práci a pohotovost.

V březnu roku 1933 se rozhodlo obecní zastupitelstvo, aby byl na náměstí postaven pomník padlým v I. světové
válce. Už v červenci 1933 položili základní kámen. Byl mohutný průvod s vlajkami a slavnostními proslovy. Hned v srpnu
1933 byla slavnost odhalení pomníku, který byl vybudován z betonu, zkrášlen omítkou z umělé žuly a vložkami škrábané
omítky. Plán pomníku vypracoval stavitel Pavel Šlemar. Vchod chránili dva lvi, z jedné strany deska legionáře Maxmiliána
Járky, na druhé straně zasazena deska se jmény 23 padlých legionářů. Nad středem stavby bylo umístěné kamenné
sousoší tří legionářů. Do pomníku byly zasazeny skříňky s prstí z památných bojišť. Uvnitř byla malá místnost s obrazy,
tisky a součástí válečné výzbroje.

V době, kdy se dokončovala stavba památníku padlých, vzpomněl si jeden člen stavebního výboru, že Čkyně kdysi
používala vlastní znak. V červenci 1933 se proto obrátil obecní úřad na ministerstvo vnitra se žádostí používat vlastní
městský znak. Ministerstvo věc přešetřilo a oznámilo obci, že Čkyně byla v roce 1537 povýšena na městečko a uvedlo 
i text povýšení a tvar uděleného znaku. Malíř A. Morávek vypracoval pak dva obrázky větší a jeden menší pro razítko za
500 Kč. Razítko zhotovil rytec Starý z Č. Budějovic. Otisky byly zelené a koncem roku 1935 se na nich objevil nový nápis
Městský úřad ve Čkyni.

Jednota Čs. Obce legionářské podala na zemský úřad žádost o povolení postavit ve Čkyni biograf. V srpnu 1937 se v
hostinci u Černých konalo první filmové představení Varhaník u sv. Víta  s Karlem Hašlerem. Byl to ještě němý film. Bi-
ograf byl majetkem legionářské jednoty ve Čkyni.

V srpnu 1937 se konaly oslavy povýšení Čkyně na městečko. Byl velký průvod s hudbou, vlály prapory a střídali se
slavnostní řečníci. Odpolední průvod od zámku na sokolské cvičiště vedl rytíř Menšík z Dobrše na koni ve středověkém
brnění. Statkář pan Bayer nacvičil s deputátníky staročeskou svatbu. Program končil až v 18 hodin a večer byla u Králíčků
taneční zábava.

Už v roce 1918 došlo ke zřízení TJ Sokol, v roce 1920 Svaz čs. Legionářů a k založení Sdružení katolické mládeže,
které ale zaniklo v roce 1936. V roce 1931 byly schváleny stanovy spolku Orel ve Čkyni. V roce 1932 vznikl včelařský
spolek a v roce 1939 okrašlovací spolek. 

V noci z 23. na 24. září 1938 byla nařízena mobilizace mužů do 40 let. Poledním vlakem odjeli mobilizovaní muži ze
Čkyně a odpoledním záložníci z okolních vesnic. Průběh byl organizačně velmi zdařilý. Ale 29. září 1938 byla v Mnichově
podepsána dohoda o postoupení pohraničních oblastí Německu. Velká Británie a Francie nás zradily a doma se jejich
zástupci chlubili, že přinášejí Evropě mír. Opak byl pravdou. 

Z celkového počtu 125 obcí okresu Prachatice bylo Německu postoupeno 43 obcí. Pod německou nadvládu se dostaly
Prachatice, Vimperk a Volary. Už 4. října nastalo stěhování českých lidí z Vimperka. Stavitel Šlemar pro ně narychlo
postavil dům u nádraží zvaný Uprchlák. Do Čkyně přišlo z Vimperka 126 osob. Čkyně se stala součástí strakonického
okresu. 

Prezident Hácha pod tlakem podepsal 14. března 1939 kapitulantské prohlášení, že vkládá osud českého národa do
Hitlerových rukou. Současně se odtrhlo od nás Slovensko. Následující den vjela vojska wehrmachtu do zbytku českých
zemí a byl vyhlášen Protektorát Böhmen und Mähren.

Z publikace Čkyně 1537 - 1987
a kroniky obce připravil J. Lávička



Vzpomínky pana
Rataje 

– 5. pokračování

Dostal jsem se do věku, kdy se v mysli
začaly zjevovat děje a osoby z časů na
samé hranici mé paměti a tak jsem si
řekl, že je nejvyšší čas je zaznamenat.
Nepředpokládám, že budu vše uvádět
chronologicky. Jde mi o to, abych si
vzpomněl, jak vypadalo moje rodiště,
jeho obyvatelé, jak se kde říkalo po
chalupě, popsat chalupy a jiné budovy,
hlavně ty, které dnes už neexistují. Chci
si připomenout některé významné nebo
svérázné obyvatele a pravidelné ná-
vštěvníky Čkyně.

Další zajímaví obyvatelé 
a návštěvníci

Pan děkan Tlachna – Přicházeli jsme
s ním často do styku, jednak v kostele
a jednak při náboženství ve škole. Byl
menší postavy, ale to mu nevadilo
(když musel) při zručném fackování
provinilců. Domácnost na faře vedla
paní Martanová. Byla tam také kni-
hovna, kam jsme si chodili půjčovat
knihy. Vzpomínám si, že jsem měl od
pana faráře půjčeného několikadíl-
ného Tarzana z rodu opů a jistě i další
tituly, které si už nepamatuji. V neděli
po obědě chodil pan děkan Tlachna
hrát karty do hostince pana Martana. 
Pan Nový – hrobař – Pamatuji si ho
jako velkého statného muže strnule
vzpřímeného, jako by se nemohl oh-
nout v zádech. Nosil cvoček v uchu
(nic nového pod sluncem). Spolu
s manželkou kopali hroby a při po-
hřbu pan Nový řídil příslušné práce.
Paní Valeriánová – Bydlela s dvěma
dětmi u pana Rohlíka a byla pro nás
poněkud tajemná, protože svým zje-
vem udržované městské dámy neza-
padala do některé ze škatulek míst-
ních obyvatel. Měla syna Josefa, který
byl o něco starší než já, a dceru, které
se říkalo Pipka a byla o něco málo
mladší. V padesátých letech se odstě-
hovali. 
Pan Žižka – sadař – Hned za obecnou
školou směrem ke dvoru byly meze
s alejí švestek. Když se blížila jejich
sklizeň, objevoval se sadař pan Žižka
z Krušlova, který s pořádnou holí
v ruce dohlížel na to, aby úroda šves-

tek neskončila v cizích rukou. Měli
jsme před ním respekt a mnoho
švestek jím hlídaných jsme neokusili.
Asi měl na starosti i ostatní ovoce. Na
stromech na znamení, že jsou stře-
žené, byly „hájiče“, věchety slámy,
přivázané na větvích.
MUDr. Olga Vergunová – Ochotská –
Byla původem Polka a měla za man-
žela ruského emigranta. Bydlela se
synem ve vile Vesků a tam asi i ordi-
novala. Nepamatuji si, že bych s ní
přišel do styku jako pacient. Byla své-
rázná jednak svojí mluvou, protože se
nenaučila dobře česky, jednak drob-
nou postavou, ale i svými léčebnými
metodami. Po válce se i se svým
synem odstěhovala. 
Pan Mayer – Po skočení války se
přistěhoval do Čkyně a bydlel s rodi-
nou ve vile pana stavitele Zelenky.
S jeho dvěma syny jsme chodili do
školy. Byl svérázný tím, že většinu lidí
si přejmenoval, třeba mně říkal Trojan
a já i ostatní jsme na svá nová jména
slyšeli. Dobře zpíval a hrál s místními
ochotníky divadlo. Dojížděl do za-
městnání do Vimperka a na nádraží
dráždil nádražáky tím, že s hodinkami
v ruce chodil před vagonem a nechtěl
nastoupit dříve, dokud neměl podle
jízdního řádu vlak odjet. Tradovalo se,
že jednou přišel na nádraží bez kalhot,
pouze ve spodních kalhotách své man-
želky.
Pan Kotál, řečený Josef z Arimatie –
Byl drobné postavy, mnohem menší
než jeho manželka. Přicházeli jsme
s ním do styku hlavně u vody, protože
měl pozemky od jezu na Volyňce
podél levého břehu mlýnského náho-
nu až k Dolanskému potoku. V těchto
místech jsme my děti při hrách nebo
husy na pastvě porušily hranice jeho
majetku a v případě, že byl nablízku,
následovalo vyhánění narušitelů bi-
čem, který asi vůbec neodkládal.
Nepamatuji si ale, že by pan Kotál
někoho skutečně bičem zasáhl. Děti
přece jen byly rychlejší a asi nebyl tak
zlý, jak ve zlosti vypadal.
Honza Schnell a Růžena Langsam –
Tak se říkalo výjimečným mladým
manželům Janu a Růženě Čechovým,
kteří se vymykali do té doby na
venkově vžitému způsobu života. Byli
to sportovci, ale neprovozovali běžné
sporty jako fotbal nebo tělocvik
v Sokole, ale ve Čkyni neobvyklou

atletiku a v zimě krasobruslení a lyžo-
vání. Na sokolském hřišti si paní Če-
chová udělala vrhačský kruh a házela
diskem a vrhala koulí. V zimě si ukli-
dila část zamrzlého rybníka a kroužila
na něm různé křivky na jedné noze
dopředu nebo pozpátku. Účel tohoto
konání jsme pochopili až v době tele-
vizních přenosů z krasobruslařských
mistrovství. Také lyžování se vymy-
kalo našemu klukovskému pohledu.
Kopec nesjížděli „šusem“, přímo dolů
jako my, ale v obloučcích, což jsme po-
važovali za strach z rychlé jízdy. Neví-
dané bylo, že měli na sjezd a běh jiné
lyže, které na rozdíl od většiny lyží
čkyňských lyžařů nepocházely z dílen
pana Kohouta nebo pana Hada.
Mourek – Vlastním jménem Pavlí-
ček pomáhal jako číšník v hostinci
paní Králíčkové, kde také bydlel. Mlu-
vil tichým charakteristickým hlasem,
který neumím blíže specifikovat. Sly-
ším však jeho – dáš si pivo? Mimo
číšnickou práci provozoval i umělec-
kou činnost. Podle fotografií zhotovo-
val pro své zákazníky portréty.
Pokračování příště.

Ing. Miloslav Rataj (79)
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Čkyňák znovu vyprodal
vimperský Majáles

Více než tisíc lidí dorazilo na leto-
šní vimperský Majáles, jehož orga-
nizátorem byl čkyňský rodák Šimon
Blaschko. Ten pracuje jako manažer
v pražském hudebním klubu Rock
Café a ve svém volném čase se ba-
ví pořádáním koncertů a festivalů.
I přes nepřízeň počasí přišel do are-
álu vimperského letního kina na Ma-
jáles větší počet fanoušků než loni.
Vše díky kvalitní propagaci, vhodné-
mu výběru kapel a zápalu pro do-
brou věc. Ve Čkyni Šimon organizuje
oblíbený fotbalový Čkyně Cup. Teď
přemýšlí o dalším čkyňském pro-
jektu. Nechme se překvapit, co to
bude.                                                     (pp)
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Ondřej Mánek –
dvojnásobný
mistr republiky
a vítěz seriálu
Českého poháru
v biatlonu
2015/2016

Ondřej Mánek, 15letý biat-
lonista, si letošní zimu užil
závodění v biatlonu a na běžkách do sytosti. Stihl závodit
jak v dorostu na běžkách, tak v žactvu v biatlonu. Absolvo-
val tak mimořádně náročnou zimní sezónu, kdy se nezas-
tavil od Vánoc až do poloviny března. V biatlonu stihl
zvítězit na Zimní olympiádě dětí a mládeže na Cínovci,
vyjet si dvojnásobného Mistra ČR v Novém Městě na
Moravě, zvítězit 2x na Českém poháru v Letohradu a při-
dat zlato a stříbro v Českém poháru v Jablonci nad Nisou.
Tím si vyjel celkové vítězství v Českém poháru za zimu
2015/2016. Nakonec Ondra ještě přidal bronzovou
medaili ze štafety na MČR v klasickém lyžování. Na květ-
novém galavečeru Biatlonista sezóny 2015/2016 
v pražském divadle Karlín byl Ondra Českým biatlonovým
svazem označen jako jedna z pěti největších mládežni-
ckých nadějí budoucího českého biatlonu.                         (red)

Jiří Mánek ml. –
nový juniorský
reprezentant 
ČR v běhu 
na lyžích 

Jiří Mánek, 18letý závodník
na běžkách, zažil letos hou-
pavou sezónu. Vstoupil do ní
výborně, když si vyjel
medaile v Českém poháru v Novém Městě na Moravě, při-
dal kompletní sadu třech medailí na Mistrovství ČR na
Božím Daru a bronzovou medaili na mezinárodním
závodu v rakouském Hochfilzenu v tvrdé konkurenci
většiny Evropy. Pak uprostřed sezóny šla Jirkovi forma
trošku dolů a tak se pohyboval na závodech českého po-
háru okolo 5. místa, aby na posledním MČR získal dvě
další mistrovské medaile na Mísečkách v Krkonoších.
Letos si tedy vybojoval na závodech Mistrovství ČR celkem
6 medailí do své již bohaté sbírky. A pořád platí konec
dobrý, všechno dobré, protože Jirka byl zařazen do ju-
niorského reprezentačního týmu ČR.

(red)

Foto: B. Kubálek st. a L. Růžičková

Čarodějnice a čarodějové si letos ze sletu odnesly samé jedničky
Pro malé čarodějnice a čaroděje, kteří se letos sešli 30. dubna pod čkyňskou májkou, jsme připravili čarodějnickou

školu. Každý čarodějnický učeň musel zvládnout práci s koštětem (výroba koštěte, základy létání, slalom na koštěti, hod
na kočku apod.), zapamatovat si a použít kouzelnou formuli, připravit lektvar a vyrobit kouzelný předmět (ochranný
škapulíř). Hodnotil se i celkový strašidelný vzhled malých čarodějnic a čarodějů. Po absolvování všech náročných před-
mětů dostal každý učeň čarodějnické vysvědčení se samými jedničkami. A protože se, jak je známo, 30. dubna otevírá
země a vydává své poklady, byl i ve čkyňském parku ukrytý pro všechny právě vyučené čarodějnice a čaroděje poklad.
Bylo vidět, že jsme je v čarodějnickém řemesle vyučili dobře, protože všechny čokoládové mince nechali velmi rychle
zmizet. Děkujeme všem čarodějnicím, čarodějům a pomocníkům za účast na sletu a těšíme se na příští Filipojakubskou
noc!                                                                                                                                                            Za KOS Čkyně Elvíra Pechoušková
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Josef Dudák dostal 
nejvýznamnější 

hasičské ocenění

Josef Dudák dostal ku příležitosti 50 let u čkyňských
hasičů od Sboru hasičů Čech, Moravy a Slezska čestný
titul Zasloužilý hasič. Jedná se o nejvyšší vyznamenání,
které může dobrovolný hasič dostat. 

„Nelituji ani jednoho dne, který jsem u hasičů strávil.
Byla to krásná léta s výbornými kluky. Pořád na ně
vzpomínám,“ uvedl 75letý Josef Dudák, který je stále ak-
tivním členem čkyňského sboru. Za svou kariéru zažil
stovky zásahů, mezi ty nejhorší patří podle jeho slov ty,
při kterých někdo zahynul. Naštěstí by je za ta léta spočí-
tal na prstech jedné ruky, i když dlouhé roky působil
v zásahové jednotce. Sám začínal v onšovickém sboru, 
v roce 1971 se přestěhoval do Čkyně a stal se zde i ha-
sičem.

V historii Čkyně je teprve třetím, který tuto cenu dostal.
Již před ním ji převzal Karel Náhlík a Dominik Kavlík. 
V bývalém okrese Prachatice historicky dostalo toto
ocenění pouze 6 hasičů! „Ukazuje to, že sbor ve Čkyni má
silnou tradici a vedení se o své členy již dlouhá léta dobře
stará a nezapomíná na jejich zásluhy,“ myslí si. Ocenění
převzal během slavnostního aktu v Přibyslavi z rukou
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karla
Richtera. 

Sám ve výboru SDH Čkyně také pracoval, byl zástupcem
velitele, kterým je dnes Josef Kainc ml., a také poklad-
níkem, kde ho ve funkci vystřídal dnešní pokladník Miloš
Vojtíšek.

Sbor dobrovolných hasičů Čkyně poděkuje Josefu
Dudákovi za jeho dlouholetou obětavou službu na prosin-
cové výroční schůzi. Již teď mu starosta sboru Josef Kainc
st. a velitel Josef Tomášek přejí hodně zdraví a štěstí.
„Pepo, díky za vše, co jsi pro hasiče udělal, a věříme, že tu
naši modrou uniformu nikdy nesvlékneš,“ uvádí oba jed-
nohlasně. 

Sbor dobrovolných hasičů Čkyně byl založený v roce
1887, v současné době má zhruba 140 členů.  Na postu
předsedy, respektive starosty se v průběhu let vystřídali:
Josef Martan, Alois Černý, Josef Jáchym, Antonín
Králíček, Václav Vavrýn, Jan Járka, Rudolf Bělecký, Fran-
tišek Staněk, Karel Náhlík, Dominik Kavlík a Josef Kainc.

(pp)



Co všechno jsme 
zažili v mateřské

škole

Druhá polovina dubna byla v ma-
teřské škole ve Čkyni ve znamení
různých zajímavých akcí.

Začali jsme 22. dubna oslavou Mezi-
národního dne Země. Ve školce si děti
oblékly na ruce igelitové rukavice
nebo alespoň sáčky a vydaly se uklidit
zahradu MŠ a její nejbližší okolí.
Odpadky jsme poctivě třídili a rovnou
je odnesli do barevných kontejnerů.

Ve středu 27. dubna jsme byli
pozváni do základní školy na ukázku
práce záchranného systému, kde děti
nejvíce zaujal vycvičený policejní pes.

V pátek 29. dubna jsme si napláno-
vali na zahradě čarodějnický rej,
všichni jsme se převlékli za čaroděj-
nice a čaroděje a plnili na zahradě nej-
různější úkoly včetně vypití čaro-
dějnického lektvaru. Na zahradě jsme
si také postavili tradiční májku a našli
poklad.

V prvním týdnu května vše pokra-
čovalo, a to tradiční besídkou ke Dni
matek (5. května). Všechny třídy si
připravily pestrý program a vyrobily
dárečky pro své maminky.

V květnu jsme měli ve školce také
návštěvy: 10. 5. nás navštívil klaun
Ferdinand a ukázal nám všechna svá
kouzla a triky. 17. 5. proběhla další
návštěva, a to dětí a vyučujících ze
ZUŠ. Přijeli k nám s výchovným kon-
certem, dětem představili různé 
hudební nástroje a samozřejmě, jak
na ně umí hrát. Objevila se flétna 
(zobcová i příčná), kytara, trubka,
housle, klavír i elektrické klávesy.
Celým programem nás prováděly děti
z literárně-dramatického oddělení
ZUŠ. My už se teď těšíme na další
návštěvu!

Tímto rozhodně nekončí naše akti-
vita a v mateřské škole ještě do konce
školního roku připravujeme Den dětí,
uvažujeme o Dni otců a samozřejmě
nesmí chybět závěrečný výlet celé
školky. 

kolektiv  MŠ Čkyně
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Mezinárodní den Země

Výchovný koncert ZUŠ ve školce

Čarodějnický rej pod májkou ve školce
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Zápis do mateřské
školy

Ve dnech 18. a 19. dubna přivítala
mateřská škola nové děti se svými
rodiči. V těchto dvou dnech se přišlo
zapsat a bylo přijato 19 dětí na
školní rok 2016/2017. Těšíme se, až
se s nimi po prázdninách budeme
setkávat v mateřské škole. Na fo-
tografii manželé Zahradníkovi se
synem Lukášem.

V. Pechoušková

Besídka ke Dni matek

Děti z první třídy

Děti z druhé třídy

Děti z třetí třídy

SDH Zahorčice
chystá další ročník
Extraligy ČR v PÚ

V Zahorčicích budou v neděli 17. 7.
2016 od 10:00 k vidění ty nejlepší
týmy z celé ČR v požárním útoku.
V loňském roce byla tato soutěž vy-
hlášena nejlepší hasičskou soutěží
v rámci Extraligy ČR a zúčastnilo se
jí okolo stovky týmů mužů i žen
z celé republiky. 

V letošním roce zahorčické soutěži
předchází sobotní zábava, letos
bude pod taktovkou DJ´s z rádia
Kiss JČ. Těšit se můžete na večerní
vystoupení DJ Basslickera a spoustu
další zábavy. Těšíme se na Vás 16. –
17. 7. 2016 v zahorčické Bobr aré-
ně.

SDH Zahorčice 



CO SE DĚJE 
NA ZÁKLADCE

Z hlášení školního rozhlasového
občasníku:

I dnes se dozvíte v rychlém přehle-
du, co důležitého nebo zajímavého se
v naší škole za poslední měsíc
odehrálo. Také prozradíme, co nás
ještě čeká. A víme, že ke konci škol-
ního roku je toho opravdu hodně. Nej-
prve se vrátíme k olympiádám a sou-
těžím. Přes školní a okrsková kola
jsme se probojovali do okresních kol
a často soutěžíme s těmi  nejlepšími
v kraji. A dokonce máme i jednu účast
v nejvyšším – finálovém kole! Ale pos-
tupně…

Mezi ostatními recitátory pracha-
tického okresu byl ve své kategorii 
nejlepší Josef Kouba, byl první a po-
stoupil do kraje – tentokrát se recitá-
toři sešli v Českém Krumlově. Sed-
mačka Johanka Benešová si domů
odvezla Pochvalu poroty. Ale pochválit
musíme všechny naše recitátory, ve
velké konkurenci určitě nezanikli. 

Nejlepší angličtinářkou naší školy
je Lucie Dragounová, víme, že pos-
toupila do krajského kola soutěže
Konverzace v angličtině a i tam skvěle
bodovala. 

Probojovat se mezi ostatními ze-
měpisci do krajského kola je velmi
náročné. Podařilo se to šesťákovi Janu
Kytlicovi. Silné a početné konkurence
se nezalekl a získal 10. místo. Kromě
umístění v první desítce získal i cenné
zkušenosti pro příští ročníky olym-
piády.

Náročná jsou už školní kola fyzi-
kální olympiády.  Při řešení úloh se
soutěžící musí vypořádat s celou řa-
dou postupů, kroků, výpočtů i grafů,
které vedou ke správnému výsledku.
V okresním kole nás výborně repre-
zentovali Tomáš Kordík a Jaroslav
Sýkora z osmé třídy, Pavel Filip a Ště-
pán Rychecký z deváté třídy. Štěpán se
dostal do krajského kola, a tak měl
možnost porovnat své síly s ostat-
ními  fyziky našeho kraje.

Biologická olympiáda má svá pra-
vidla a postupy. Žáci musí zpracovat
samostatně prezentaci na dané téma
– letos to byl „ Život v temnotách“. 
V kategorii C (8. – 9. tř.) soutěžila Anna
Medková z 8. třídy – obsadila 4. místo.
V kategorii D (6. – 7. tř.) nás reprezen-

tovali tři žáci z 6. tř. – Sára Bendeová,
Marianna Stránská a Jan Kytlica. Nej-
lépe si vedl Honza, který skončil na 7.
místě.

Všichni žáci od 4. až 9. třídy se
zúčastnili přírodovědné soutěže
"Národní park Šumava ve školních
lavicích". Každý si mohl ověřit své
znalosti o rostlinách a živočiších naše-
ho regionu. Také jsme měli poznávat
okolní šumavské lokality, známá místa
často vyhledávaná návštěvníky NP Šu-
mava. Do druhého kola, které se usku-
teční 23. – 24. 5. 2016 ve Stožci,
postoupili vždy dva nejlepší žáci 
z každé třídy. Pochválit musíme naše
finalistky. Jsou to:  Anna Amálie Ha-
vlátková a Tereza Billová (IV. ročník),
Marianna Stránská a Julie Trojanová
(VI. ročník), Johanka Benešová (VII.
ročník), Anna Medková (VIII. ročník)
a Petra Zíková (IX. ročník). 

Do finálového kola literární soutěže
Lidice pro 21. století postoupil Vojtěch
Čálek z devítky. Gratulujeme a jeho
práci, stejně jako ostatní soutěžní
práce našich žáků, si můžete najít na
webovkách školy.

Ještě vás seznámíme s matematiky,
kteří reprezentovali školu v soutěži
Matematický klokan – od nejstarších
jmenujeme Štěpána Rycheckého, Pav-
lu Roblovou, Jaroslava Stránského,

Michaelu Billovou, Jana Kytlicu, Alenu
Schwarzovou, Jakuba Duška, Kláru
Koldovou a Tomáše Hodinku. Zabo-
dovala Míša Billová – dosáhla ze 498
řešitelů čtvrtého nejlepšího výsledku.

Další matematickou soutěží (kromě
matematické olympiády, o které jsme
informovali již minule) se zúčastníme 

i Pythagoriády. Zde musíme opět vy-
zdvihnout výkony Kláry Koldové,
Jakuba Duška, Marie Šefrnové, Anny
Medkové, Tomáše Kordíka a Martina
Štrobla. Ti starší své schopnosti ještě
koncem května předvedou.

Zprávy tak, jak je zvykem, budou
končit sportovními postřehy. V soutěži
Hokejbal proti drogám podali naši
starší kluci výborný výkon a jen smůla
je posunula na konečné 4. místo. Nic-
méně – Uhlík Michal byl vyhlášen nej-
lepším brankářem turnaje, dobrou
hru předvedli i Jungvirt Petr, Vejtasa
Libor, Štrobl Martin, Kouba Josef,
Vaněček Lukáš, Chalupa Lukáš, Voj-
tíšek Zdeněk.

Dopravní soutěž je soutěží družstev. 
Letos jsme obsadili 4. místo – to bylo
umístění družstva ze šestky a sed-
mičky, ti starší byli osmí.

Tradičně se účastníme fotbalového
McDonald´s Cupu, kde se nedaří obsa-
dit přední pozice. Že by za rok?

Pravidelně posíláme nejlepší hráče
vybíjené na turnaj do Husince. Letos
byli naši třetí, k medaili gratulujeme.
Zúčastníme se i soutěže Mladých zá-
chranářů. V praxi obhájíme to, čemu
se učíme při hodinách prvouky, pří-
rodovědy, přírodopisu. Jako hasiči
jsme se umístili na druhém místě, ve
zdravovědě to bylo o něco horší.

Na konci dubna jsme měli dva dny,
kdy školní batoh zůstal doma, a přesto
jsme se hodiny učili. Tyto dny byly
věnovány Ochraně člověka za mimo-
řádných událostí. Co to znamená? Mi-
mořádné události vyvolané přírod-
ními vlivy a mimořádné události vyvo-
lané činností člověka nebo selháním 
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techniky. Ve středu 27. 4 jsme tedy
měli v areálu školy pracovní návštěvu
– přijeli profesionální hasiči, záchra-
náři a policie. Na jednotlivých stano-
vištích jsme viděli a hlavně vyzkoušeli
si spoustu zajímavých a důležitých
„věciček“. Chodili jsme v brýlích, které
simulují použití drog a alkoholu, obdi-
vovali policejní psy, důkladně jsme si
prohlédli policejní zásahové auto a je-
ho vybavení. Řada z nás chodí „do ha-
sičů“ nebo „na hasiče“, a tak jejich
stanoviště nás také moc bavila a zají-
mala – hasili jsme požár, prohlédli
profesionální ochranné obleky a os-
tatní pomůcky. Doslova jsme prolezli
vybavené hasičské zásahové auto.
V tělocvičně jsme zkoušeli pod odbor-
ným vedením zdravotnického záchra-
náře poskytování první pomoci.
Všichni ochotně odpovídali na naše
někdy i všetečné otázky. 

A ve čtvrtek ráno byl ve škole vy-
hlášen cvičný požární poplach. Opus-
tit školu v klidu, organizovaně a ještě
nastoupit po třídách na školním dvoře
jsme zvládli dobře. Pak jsme se roz-
dělili do skupin a znovu vyrazili na
stanoviště. Také jsme stříleli ze vzdu-
chovky, řešili modelové situace kri-
zových situací na počítači. Pracovali
jsme ve skupinkách, spoléhali jeden
na druhého a radili si. Všichni jsme
pak vyrazili „na pochod“  do okolí
Čkyně. Cíle byly různé – vrchol Věnce,
Lčovice, Bohumilice či Předenice.

Vědomostní soutěže pomalu končí,
připravujeme se na sportovní, atle-
tické soutěže. Tradičně v červnu pro-
běhnou atletické dny pro žáky prv-
ního a druhého stupně, nominace na
soutěže v Prachaticích. Určitě oslaví-
me na hřišti MDD. Jako tradičně proj-
deme soutěžemi vážnějšími i vese-
lejšími a letos jsme fotbalisty pozváni
na skákací hrad!

Naši nejstarší spolužáci mají za
sebou přijímačky na střední školy,
končí doba rozhodování. Už je to
jasné: gymnázia, průmyslovky, další
střední školy v okolí. Někteří si vybrali
učební obory – opraváři, instalatéři,
elektrikáři… Doufejme, že si zvolili
správně. Navíc – to, že se dostali do
vytoužené střední školy, je teprve za-
čátek. Důležitější je, jak budou tu kte-
rou školu zvládat, jak se naučí ře-
meslu. A to už je jen a jen na nich.

Příprava na soutěže je náročná, 

vyžaduje píli a trpělivost nejen sou-
těžících, ale také těch, kteří je při-
pravují, radí, povzbuzují a doprovází
na všechny soutěže. Děkujeme tedy
učitelům a učitelkám za to, že pomo-
hou prosadit se těm, kteří chtějí dělat
něco navíc, a tak i představit naši
školu v konkurenci všech základních
škol a nižších tříd víceletých gymnázií.
Stejně tak chceme poděkovat všem,
kteří se podílí na přípravě akcí naší

školy, které doplňují výuku, zpestřují
ji. Bohužel chování jedinců z někte-
rých tříd bere chuť a elán. 

Ani se nenadějeme a bude tu počá-
tek června a s ním začínají školní výle-
ty, exkurze a návštěvy divadelních
představení, koncertů…

Ale zatím máme pořád ještě co dělat.
Za školu Mgr. V. Komínová
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Čkyni čeká další
velký závod

Čkyně opět ožije závodním duchem.
Sportovní oddíl Outdoor Kids připravil
další ze sportovních akcí, které do Čky-
ně poslední roky pravidelně přivádí
stovky závodníků a diváků z celého
kraje.

Ve Čkyni se poslední květnovou
neděli, 29. 5., pojede další díl seriálu
Jihočesko-bavorských závodů na hor-
ských kolech. Závodit se bude tradičně
na loukách za rybníkem, a to celkem
v 19 kategoriích – od nejmenších dětí
na odstrkovadlech až po muže kate-
gorie ELITE. Hromadné starty bu-
dou v 11 hodin. Pro dětičky na
odstrkovadlech a nejmenších kolech
jsou připraveny tratě na 250 a 600
metrů a úplně každý dětský účastník
dostane krásný perník a děti budou
mít zdarma celý den k dispozici kopici
nafukovacích balónků. Starší děti 
a větší závodníci pak budou kroužit na
okruzích 1400 a 3000 metrů dlouhých
a i na ně čekají skvělé ceny. Pro závod-
níky i diváky bude připravené i bá-
ječné občerstvení, které ve spolupráci
s pivovarem Dudák bude zajišťovat
Libor Schoř. Nad zdravím závodníků
bude bdít MUDr. Marie Kučerová.
"Máme radost, že se ve Čkyni daří
pořádat závody a že si k nám nachází
cestu stále více závodníků i diváků.
Moc nás také těší přízeň a podpora
obce Čkyně i místních podnikatelů –
pana Kaince, Kuty, Vojtíška, Vilánka 
a dalších, kteří nám vycházejí vstříc 
a pomáhají, za což jim patří veliký dík,
protože bez sponzorů a podpory by-
chom tak pěkné závody dělat ne-
mohli," uzavřel Jiří Mánek st., hlavní
pořadatel závodu.                            (red)
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Pozvánka na Pohádkový den

Dětské centrum Šumavous Vimperk zve v sobotu 18. června
od 10 do 17 hodin na Pohádkový den. Jako hlavní atrakcí je již
tradiční Šumavousův pohádkový les. Od 14:00 otevřou pohádkové
bytosti deset stanovišť. Děti si zde procvičí mentální, tvořivé 
a sportovní schopnosti. Ani rodiče nemusí zůstat stranou a mohou
se s dětmi zapojit, svézt se na koňském povoze, procvičit si školní
znalosti na Všeználkově cestě, v kreativní dílně si vytvořit něco
pro radost nebo ochutnávat z občerstvovací pohádkové nabídky. 

Více na www.sumavous.cz, na FB nebo na tel. čísle Jirka 602 483 534.

Pozvánka na 

V. PIVNÍ SLAVNOSTI MĚSTEČKA ČKYNĚ 

17. 6. – 18. 6. 2016

Ochutnejte lahody z dílny pivovaru Svijany!

Samozřejmostí je šapitó s míchanými nápoji,
kořalkou a šéfkuchařovým grilem.

Kde: Zámecká zahrada OÚ Čkyně
pátek 19:00 DJ TUREK

sobota 19:00 NABETON 
VSTUP ZDARMA

Pozn:. SOBOTA OTEVŘENO CELÝ DEN

Srdečně Vás zveme na
závěrečný 

koncert pěveckých sborů,
který se uskuteční v sobotu
18. 6. v synagoze, vystoupí

Růžičky (přípravka), 
Růže a Rosetta. 

Začátek je v 18 hodin.

J. Fafejta

Hledáme nové talenty
Fotbalový oddíl SK Čkyně uspořádá na letošní Den dětí ve středu 1. června

odpoledne nábor šikovných kluků a dívek do svých řad. Žádáme ještě nere-
gistrované, sportovně založené děti, aby přišly se svými rodiči na místní sta-
dion, kde se jich ujmou funkcionáři a trenéři mládeže. Zveme zájemce 
o kopanou všech věkových kategorií od předškoláků až po skoro dospělé.

Protože tento den budou mít svátek všechny děti, zajistili fotbalisté pro jejich
zábavu a potěšení jako dárek velký nafukovací hrad. Těšíme se na setkání
s novými fotbalovými tvářemi a členy SK.

Fotbalisté také připravují tradiční pouťový víkend. V sobotu bude stará garda
hostit soupeře z Kaplice a v neděli po obědě zveme naše příznivce na fotbalový
zápas mužů s kvalitním soupeřem. Věříme, že dobrý sport, dobré pivečko 
s klobáskou a skvělá pouťová nálada bude pro přítomné návštěvníky odměnou.
Další podrobnosti zveřejníme a upřesníme na plakátech. 



15 Červen  2016 – AKTUALITY ze života Čkyně

Pronájem garáže
Nabízím k pronajmutí garáž ve Čkyni.

tel.: 602 427 309

MS Čkyně Vrcha zve 
všechny děti do 15 let i s rodiči

na Dětský rybářský den, 
který se koná 25. 6. 2016 
od 6:30 hodin u rybníka 

v Dolanech.
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Poděkování

Děkujeme panu Liboru Schořovi, který se svými přáteli
se dočasně ujal osiřelé restaurace Ve votáčce a umožnil tak
konání obou tradičních čkyňských plesů i Josefské zábavy.
Nebyla to věru věc jednoduchá, protože veškeré nápoje, ob-
čerstvení a část vybavení si musel dovézt ze své domovské 
hospody.                                                                                             (pk)

DANCE BATTLE VE ČKYNI

V sobotu 16. 4. se konal již III. ročník amatérské taneční soutěže DANCE BATTLE.
Odpoledne to bylo moc příjemně strávené, ale je pravda, že naše partička šla na tuto akci
trochu nervózní. Nervy „hrály“ hlavně Marušce, Denisce a Aničce. Rozhodly se totiž při-
bližně před 2 měsíci, že se této soutěže chtějí také zúčastnit. A tak to u nás v dětském pokoji
začalo. Asi nejsložitější bylo vybrat písničku, na kterou budou tancovat. Nakonec se shodly
na písni Waka Waka od Shakiry. Pak už jen vymyslet název. Netrvalo dlouho a Maruška
dala dohromady i choreografii.

Zpočátku počasí nepřálo, ale hned jak se oteplilo, začala děvčata trénovat na zahradě
(tímto děkuji paní Hance Škopkové za občerstvení). Musím děvčata moc pochválit, jak zod-
povědně a s nadšením trénovala, vylepšovala, plánovala, co si oblečou, jak se učešou atd.
Motivace v podobě medaile byla prostě veliká!

A už tu byla již zmiňovaná sobota. Chceme poděkovat a pochválit paní Petru Hovorkovou, která je hlavní organizátorkou
této soutěže. Všechno bylo připraveno skvěle. Na začátku nám byla představena porota v sestavě: Dana Šmídová, Anežka
Varausová a Petra Pacáková. O hudbu se staral DJ Turista. Před samotnou soutěží vystoupilo seskupení tanečnic ze Čkyně
i Volyně. Pak již začala samotná soutěž. Nejdříve tančili jednotlivci rozdělení do kategorií dle věku a stejně tak i skupiny.
Nervozita stoupala, čím víc se blížilo vystoupení našich holek. A je to tu! Naše holky šly „na to“. Zvládly své vystoupení
báječně a my jsme na ně moc pyšní! 

Postupně se vystřídali ostatní soutěžící a před námi bylo vyhlášení výsledků. A hurá, naše holky – Mariannadenc –
získaly první místo!!! Děvčata dostala na krk zlaté medaile, vynikající dort a mohla si vybrat náušničky.

Opakuji velké díky Petře Hovorkové za to, že tuto akci uspořádala. Jak sama řekla, tuto soutěž pořádá z důvodu, aby
děti odlákala od televizí, tabletů, mobilů. Aby se hýbaly a scházely se. Taky se omlouvala, že ceny nejsou zrovna cenné,
ale já si myslím, že hlavně medaile udělaly největší radost.

A ještě jedno poděkování – děkuji všem, kteří přišli podpořit naše holky a ostatní soutěžící.  Nesmím zapomenout na
maskérku, kadeřnici a trenérku v jedné osobě – Jitku Mauricovou. Skvělá spolupráce!

Na závěr řekla Petra, že pro ni jsou vítězové všichni. Nezbývá mi, než s ní souhlasit! Klobouk dolů před všemi soutěžícími,
že našli odvahu vystoupit před početným publikem a před porotou. Jste všichni jedničky!

Tak snad příští rok, budeme se těšit!
Iva Járková
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Ohlédnutí 
za duatlonem

Povedl se. To si mohli s klidným svě-
domím říci organizátoři letošního
dubnového duatlonu kolem Dolan.
Vždy je to los do loterie, zda budou
závodníci, zda vyjde počasí, zda se na
něco nezapomnělo. Ale kdo nic
nedělá, nic nezkazí. Několik nadšenců
v čele s Jiřím Stašem se postaralo 
o pěkný sportovní zážitek, který byl
korunován pěknými výkony i krásným
počasím.  Potěšitelně nám narostl po-
čet závodníků v dospělácké kategorii,
za což jsme byli moc rádi. Jen dětí by
si mohlo přijít zazávodit více. Závod se
konal za podpory obce Čkyně a mno-
ha sponzorů.                          S. Hadrava

Jarní fichtlcup

Začátkem dubna se do Dolan sjeli
milovníci rychlých kol a burácejících
motorů na tradiční jarní fichtlcup.
Pěkné počasí přilákalo velké množství
závodníků i veřejnosti.       S. Hadrava

Jak se staví máje 
u nás a v Bavorsku

Krásný to zvyk, který se dodržuje
hlavně na venkově. Z města ho vytlačilo
módní pálení čarodějnic. Májka, jak ji
všichni známe, je vlastně odkorněný
jehličnan, někdy i bříza. Někde se ne-
chává stát několik let a mění se pouze
špička, někde se staví každý rok nová.
Zdobí se stužkami z látek nebo kre-
pového papíru a věncem. Všem známé
noční hlídání je českou specialitou. 

Letos jsem měl, při svém návratu
z rodinné dovolené, možnost vidět pr-
vomájové stavění máje v Haidmühle. 
O jejím stavění jsem si povídal s ka-
marádem Harim Gibisem, velitelem do-
brovolných hasičů v Haidmühle.

Hari, jak dlouho trvají každoroční

přípravy na stavění máje?

HG: Vybraný strom se porazí přibližně
týden předem a dopraví se na pří-
pravné místo, kde se odkorní, nebo se
v dalších dvou letech obnovuje barva.
Syrový strom se nenatírá. U nás v Ba

vorsku natíráme kmen modrobílou
šroubovicí, což jsou i naše barvy zna-
menající modrobílé nebe. Necháváme
jeden kmen na tři máje. Během celého
týdne se strom musí hlídat, ale větši-
nou se dodržuje, že až poslední dva
dny před stavbou máje může být
strom odcizen. Těsně před stavěním
se strom dopraví na místo u kostela,
kde se ozdobí, připraví se znaky spol-
ků a věnce, které se na strom zavěšují.

Proč stavíte májku až na prvního

máje?

HG: Tady v Bavorsku se májka staví
někdy už 30. dubna, někdy až 1. květ-
na, to je podle zvyků obce. My z Haid-
mühle pomáháme stavět májku i v Bi-
schofsreuthu a některých menších
vesničkách. Protože muzikanti nemů-
žou být v jeden den všude, staví se
někde poslední dubnový den, někde
až na prvního máje.

A ty znaky? To u nás neznáme.

HG: Znaky jsou důležitou součástí
máje. Každý spolek
v obci má svůj znak,
který má čest být u-
místěn na máji. U nás
v Haidmühle jsou to
hasiči, střelci, váleční
veteráni, sbor žen,
dechovka atd. Znak
pořádajícího spolku
visí nahoře vedle znaku obce. Každý
rok se stará o stavbu máje jeden spolek.
Stejně i o občerstvení a zábavu při akci.

A k samotné stavbě máje. Jak pro-

bíhá?

HG: Tradičním způsobem – májka
se nasadí do připraveného držáku 
a pak je pěkně postaru  pomocí tzv.
vlašťovek (dlouhých tyčí) bavorsky
"Schwaiberl" ručně postavena do
vzpřímené polohy. Někde, hlavně ve
městech, se staví z důvodu bezpe-
čnosti pomocí techniky. Tady u nás si
ale zachováváme tradiční způsob.

Slyšel jsem, že u vás jsou na stavění

máje i předpisy. Co je na tom

pravdy?

HG: Je to pravda. Kmen se musí ob-
měňovat každé tři roky, kvůli
bezpečnosti. Někdy i dříve, dle stavu
dřeva. Také není zvykem a opravdu se
to nedělá, že bychom máj jako u vás
podřezávali.  Za to máme jiné zvyky.

A prozradíš mi je?

HG: Máj se může odcizit do doby, než
je postaven. Kdokoliv, kdo ho proveze
za hranice obce, má vyhráno. Stihne-
me-li ale „zloděje“ zastavit a na máj
položit ruku ještě před značkou konce
obce, musí se máj vrátit zpět. Když se
podaří máj odcizit, okradený spolek
platí sud piva a pohoštění, zloděj na
oplátku pomáhá se stavěním máje.
Takže se to vše nese v přátelském du-
chu. No a ty večerní oslavy, ty už má-
me asi hodně podobné.
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Zamilovaného kněze hraje v mu-
zikálu Ledová země skutečný farář
Jan Mikeš. Je v 31 letech nejmladším
knězem českobudějovické diecéze 
a podle režisérky a spoluautorky scé-
náře Marcely Haspeklové i dobrým
zpěvákem. Premiéru muzikálu ochot-
nického souboru Dutam dne 22. květ-

na uvedlo Městské divadlo Prachatice.
Muzikál ukazuje proměnu vztahu

mladé dvojice od dětství do dospě-
losti. Chlapci, který se nakonec stává
knězem, nešťastná láska zkomplikuje
život. Jak to měl Mikeš, hrající hlavní
roli, před vysvěcením s děvčaty ve
skutečném životě, nechtěl říct. "Věřím, 

že mnoho lidí by to zajímalo, ale tyto
věci patří do mé intimní zóny," uvedl.

Mikeš je podle režisérky dobrý, ale
vysloveně sólový zpěvák. "Je zvyklý
zpívat před lidmi sám. Takže si určuje
tempo, hlasitost a řídí si i kapelu, která
hraje živě," řekla. Jako duchovní navíc
přispěl k tomu, aby ve hře nezůstávala
některá klišé, která si lidé s jeho po-
voláním spojují. "Doufám, že jsem li-
dem ukázal, že kněz je také jen člo-
věk," uvedl Mikeš.

Mladý kněz, rodák ze Čkyně, se k
prachatickým ochotníkům přidal před
dvěma lety, když zde sloužil. Nyní pů-
sobí od února ve farnosti ve Velešíně
na Krumlovsku. Na jevišti se mu zalí-
bilo a chtěl by divadelní spolek založit
i ve Velešíně. Již dříve používal neorto-
doxní metody, pořádal třeba křesťan-
ský rockový ples nebo valentýnskou
procházku lesem, kdy vyprávěl o živo-
tě svatého Valentýna. Podle Mike-
še chodí ve čtyřtisícovém Velešíně na
bohoslužby 250 lidí. "Když jsem poz-
val věřící na kafe, přišlo jich 40. To
jsou velká čísla, nečekal jsem takový
zájem. Určitě ale chci znovu přispět ke
společenskému životu v obci," uvedl.

Divadelní spolek Dutam plánuje re-
prízy Ledové země v několika obcích
na Prachaticku. V neděli 15. května se
hrálo ve Strunkovicích nad Blanicí, 20.
května ve Zbytinách a 22. května v
Lažišti. Členové souboru jsou většinou
studenti prachatické Střední pedago-
gické školy a vyšší odborné školy so-
ciální, v Prachaticích funguje od roku
2002.                                                    (pp)
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Fanoušek
Stejně jako každý rok fandil Josef

Stejskal čkyňským hokejistům na
světovém šampionátu. 

Foto: Jan Gabauer

V prachatickém divadle hraje farář postavu
zamilovaného kněze

Ve Čkyni od dubna funguje zahradnictví
Devětadvacátého dubna se ve Čkyni otevřelo zahradnictví u hlavní silnice při

cestě do Strakonic. Název zahradnictví E&L koresponduje s křestními jmény
majitelek Evy a Lucie. Pro obě to byl podle slov Lucie odjakživa sen, který si tak
začaly pomalu plnit. Eva bydlí asi deset let v Lčovicích. „Já bydlím v Bělči 
u Prachatic,“ uvedla Lucie.

V zahradnictví najdou zákazníci úplně vše od ručního nářadí, listnatých 
a jehličnatých stromků, solitérů, trvalek, skalniček, semen, balkonových květin,
ale i sázení. Vše, co se týká zahradní keramiky, od misek až po květináče,
různých tvarů i velikostí, k mání jsou tu i umělé květináče, venkovní 
a balkonové, betonové figurky a dekorační zboží, jehož nabídka je závislá
na ročním období. Květinářství nabízí přípravu květinové výzdoby na dušičkové
slavnosti a vánoční dekorace, také příležitostnou vazbu, jako je například
svatební, dárková a smuteční. „Nabízíme návrhy zahrad, pomoc, rady 
i vysvětlení. Chceme také nabízet řezané i pokojové květiny,“ uvedla Eva.   (pp)
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Dudácká kapela to v synagoze pěkně roztočila
V sobotu 9. dubna se ve čkyňské synagoze představila Elčovická dudácká
kapela. Je to rodinná skupina s houslemi, klarinety a dudami, tatík Vilánek ob-
sluhuje pravý šumavský vozembouch. Hráli a zpívali prostonárodní lidové pís-
ničky a měli úspěch. Dovede to pěkně roztočit ta elčovická banda, jejíž členy
většinou známe. Pochvalovali si pěknou akustiku, která v synagoze je. Škoda,
že sem nepřišlo víc lidí. Asi by to chtělo příště větší propagaci.                       (jl)

Karel IV. – 700 let
Čechy oblíbená his-

torická postava Karel
IV., král český a císař
Svaté říše římské, se
narodil 14. 5. 1316 
a zemřel 29. 11. 1378.
Dožil se pouze dvaa-

šedesáti let. Vládl dvaatřicet let a za
tu dobu stihl povýšit pražské biskup-
ství na arcibiskupství, založil Karlovu
univerzitu a celou novou pražskou
čtvrť, nechal postavit (obnovit) Kar-
lův most, založil a pečoval o stavbu
chrámu sv. Víta, zvelebil zchátralý
Pražský hrad a hrad Karlštejn, jako
sídlo korunovačních klenotů, které
nechal zhotovit. Byl také ochránce
vdov a sirotků. Podporoval i menší
města, obchod a vzdělanost. Pozdvi-
hl království české tak, že zaujalo
přední místo v Evropě. Něco se mu
ale přece jen nepovedlo. Na turnaji
utrpěl velmi těžké zranění dřevcem
a je zázrak, že přežil. Několik měsíců
byl ochrnutý a pak se učil znovu
chodit. Jeho tvář byla zjizvená a tělo
neslo známky četných zlomenin 
a pohmožděnin. Na sklonku života
utrpěl zlomeninu krčku stehenní
kosti a zemřel na horečky a zápal
plic. Po jeho smrti zůstala země za-
dlužená z velkých stavebních zásahů.
Pozlátko jeho vládnutí ztratilo lesk 
a české země se propadly do chaosu
husitské revoluce. To nic nemění na
faktu, že jsme si ho oblíbili a říkáme
mu Otec vlasti. Obdivujeme ho 
i proto, že měl rád ženy. Měl postup-
ně čtyři manželky – Blanku z Valois
(† 32), Annu Falckou († 23), Annu
Svidnickou († 23) a siláckou Alžbětu
Pomořanskou († 46). Zplodil dvanáct
legitimních potomků i levobočka 
z mládí. Potřeboval zkrátka nástupce
trůnu. 

Před časem jsme vybírali nejpopu-
lárnější historickou osobnost. Nebýt
českého smyslu pro humor, umístil
by se na prvním místě. Vyhrál to teh-
dy Jára Cimrman, Karel IV. skončil
druhý. V životě panovnickém, i v tom
našem prostém, není nic jednoduché,
černé nebo bílé. Karel, který ani
nebyl Čech, je našemu srdci blízký.

(jl)



„O fotbal ve Čkyni
nemám starost,“ říká

Děd mladší

Touha po změně zavála zpátky do-
mů do Čkyně Honzu Děda mladšího.
Poslední roky hrál defenzivní stře-
dopolař ve Vimperku. „Jsem dobrý ka-
marád s Pepou Kunešů, slíbil jsem mu
pomoc. Jestli jsem pomohl, to se uvidí
po sezoně,“ usmívá se. Mužstvu ve
svých čtyřiceti letech pomáhá také
svými zkušenostmi. „Věděl jsem, že
jdu mezi mladíky, které fotbalová kari-
éra ještě čeká. Většinu jsem znal 
a trénoval už od přípravky,“ popisuje 
s tím, že si nejen fotbalově do-
bře rozumí s Michalem Kunešem 
a dalším navrátilcem do čkyňské ses-
tavy Václavem „Borisem“ Tesařem.
„Kluci jsou prima, žádná primadona tu
také není, prostě pohoda. A klub také
dělá vše pro kvalitní zázemí,“ libuje si.

S mužstvem absolvoval zimní sou-
středění v Úbislavi, podle něj bylo
skvělé a všichni ho poctivě „odjezdili“,
vedle získání kondičky pomohlo také
k utužení party a výsledky se na jaře
dostavují. „Co je ale nejdůležitější, už
se všichni těšíme na letní soustře-
dění,“ říká.

Teď ale radí, že všichni musí zůstat

na zemi a poctivě a s chutí makat.
„Mladíci v týmu půjdou do budoucna
určitě fotbalově nahoru. Já tomu věřím.
O budoucnost čkyňské kopané si ne-
dělám obavy,“ je přesvědčený.

Podle přesné evidence vedoucího
mužstva Patrika Krulla odcházel
Honza ze Čkyně v roce 2011, kdy se tu
hrál krajský přebor. „Ve Čkyni jsem se
potkal se spoustou skvělých fotbalistů
a pod super trenéry. Pokud bych měl
každého jmenovat, byl by to velký sez-
nam. Hodně z nich jsou i skvělí lidé 
a kamarádi,“ uvedl. 

Čas na vzpomínání měl také na
již zmiňovaném zimním soustředění,
kde měl možnost nahlédnout do
čkyňských kronik. „Měl jsem radost,
že jsem se tam i našel. Super vzpo-
mínky. Každému fanouškovi dopo-
ručuji nahlédnout a zavzpomínat,“
uzavírá.                                               (pp)

Fotbalový vedoucí je
s jarem spokojený

Vedoucím mužstva čkyňských fotbali-
stů je po pauze vynucené úrazem znovu
Patrik "Mečar" Krull. Dohlíží, aby klu-
kům na hřišti i mimo něj nic nechybělo,
aby byli spokojení a mohli se maxi-
málně soustředit jen na svůj výkon. Je
jejich jakousi druhou mámou i tátou 
v jedné osobě.

Patriku, začal jsi znovu působit jako

vedoucí čkyňských fotbalistů. Co

tato funkce obnáší?

Hned jak mě Pepa Kuneš oslovil,
neváhal jsem. Už mi ten kolotoč po
vynucené roční pauze chyběl. V téhle
funkci musím před zápasem připravit
vše, aby se utkání mohlo sehrát, na-
příklad připravit zápis o utkání, posta-
rat se po příjezdu o rozhodčí, po zápa-
se s nimi vše uzavřít, nebo se starám
o kluky po zápase v hospodě (smích).
Není to jednoduché.

Staráš se také o propagaci?

Komunikuji s médii, konkrétně 
se servery www.jihoceskyfotbal.cz 
a www.fotbalunas.cz, každý čtvrtek
také vychází krátké povídání v Pra-
chatickém deníku. Jinak máme i klu-
bové stránky, a to na facebooku pod
názvem SK Čkyně, které spravuji.
Také webové stránky pod adresou
www.skckynegarda.webgarden.cz, 
ty spravuje Vojtěch Bastl, se kterým
spolupracujeme stejně jako s trenéry
a vedoucími ostatních našich mančaftů.

Má některý z hráčů nějaké speciální

požadavky?
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Kuneš Liška Mazaná
Trenér čkyňských fotbalistů Josef Kuneš oslavil 45. narozeniny. Od svých

svěřenců dostal dres své milované Slavie Praha s číslem 45 a jmenovkou Liška
mazaná. Originální pojmenování je odrazem jeho rozsáhlých strategických
plánů, které si připravuje před každým zápasem, leckdy překvapivých, ale efek-
tivních tahů během utkání a modernímu přístupu k tréninku.                        (pp)



Speciální požadavky ani ne, snad jen
Honza Děd, ten si nosí na zápasy svoje
speciálně upravené trenky.  (smích). 

Jaké je momentální složení týmu?

Mančaft je momentálně mnohem 
silnější než na podzim. O tom vypo-
vídá i pohled do tabulky, po podzimu 
jsme byli devátí a ani ne v půlce ja-
ra máme víc bodů než za celý pod-
zim. V zimě nás posílili zkušení mazáci 
Honza Děd s Lukášem Sýsem, z hosto-
vačky z Vimperka se nám vrátil Pepa
Král a trápí obrany soupeře zase u nás. 
Z Husince pak přišel brankář Petr
Miklas, ten zatím chytá ve velké po-
hodě. Opomenout nesmím ani doros-
tence, kteří se zapojují. Ale za jaro
musím zatím pochválit celý tým.  (pp)
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Přehlídka mysliveckých trofejí
V termínu od 9. 5. do 15. 5. 2016 MS Čkyně Vrcha pořádalo chovatelskou

přehlídku mysliveckých trofejí okresu Prachatice. Po svozu trofejí 9. 5. 2016
následovalo další den jejich hodnocení hodnotitelskou komisí. Byly hodnoceny
jelení, mufloní a srnčí trofeje a některé z nich dosáhly různých medailí. Ze
zvláštních trofejí lze uvést trofej jelena Siky a lebku Psíka Mývalovitého, kteří
se k nám pomalu rozšiřují.

Pro veřejnost byla výstava
otevřena od 11. 5. do 15. 5. 2016.
Dne 14. 5. proběhlo slavnostní
odpoledne, na kterém vystoupily
děti z MŠ Čkyně pod vedením paní
učitelek Kohoutové a Holé v lite-
rárním  pásmu, za což jim děkujeme.

Poté vystoupili šumavští trubači 
a následovalo vyznamenání členů
OMS. Z našich členů byli vyzna-
menáni p. Dušek a Jar. Kožený st. Následovalo vyhlášení vítěze fotografické
soutěže. Můžeme konstatovat, že výstava byla kladně hodnocena jak odbornou,
tak i laickou veřejností. Tímto děkuji všem členům MS Čkyně Vrcha, kteří se
podíleli na přípravě a průběhu výstavy.                         předseda MS Čkyně Vrcha

M. Holeček

Hasiči ze Čkyně 
V dubnu se ve Čkyni konal sběr železného

odpadu, kdy se místní hasiči postarali o jeho
naložení a odvezli několik plných valníků od
domů. Všem spoluobčanům děkujeme, že nás
podpořili ve sběru železného odpadu. 

V květnu se konala okrsková soutěž v Lčovi-
cích, na kterou vyjela z našeho sboru tři druž-
stva mužů a jedno družstvo žen. V kategorii
muži II. naši skončili na krásném 2. místě. 
V kategorii muži I. se tým ze Čkyně „B“ umístil
na 4. místě. Překvapení nás čekalo u týmu „A“,
který svoji kategorii vyhrál. Bylo to velmi potě-
šující, od tohoto týmu si sbor hodně slibuje do
budoucna. Naše ženy také svoji kategorii vy-
hrály. Vítězům gratulujeme.      Josef Kainc ml.
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